املعيار الثاني :السُلطات واإلدارة
جيب أن يقُوم جملس اجلامعة بقيادة اجلامعة قيادة فعالة حتقق املصلحة العامة للجامعة كافة وللمستفيدين منها،
من خالل تطوير السياسات املناسبة ،والعمليات الالزمة لتحقيق مبدأ املساءلة .وجيب على كبار املسؤولني باإلدارة العليا أن
يقوموا بإدارة نشاطات اجلامعة وتوجيهها بشكل فعال وفق هيكل إداري حمدد وواضح .وجيب أن تكون ممارساتهم
متوافقة مع أعلى املعايري من حيث االلتزام واملمارسة األخالقية .ويف األقسام اليت تضم شطراً للطالب وشطراً للطالبات
جيب أن تكون املوارد يف كل شطر حمققة ملتطلباته ،وجيب أن يكون هناك اتصال فعال بينهما ،ومشاركة كاملة يف
عمليات التخطيط وصنع القرار من كل منهما .وجيب أن يتم التخطيط واإلدارة يف إطار من السياسات واألنظمة اليت
تضمن حتقيق املساءلة املالية واإلدارية ،وتضمن التوازن بني التخطيط على مستوى اإلدارة واملبادرات على مستوى الوحدات
أو األقسام العلمية.
- 1جمللس اإلداري األعلى للجامعة:
اسئلة على املعيار:
 - 1هل يضع اجمللس اإلداري األعلى للجامعة التطوير الفعّال للجامعة هدفاً أساساَ له ،مبا حيقق مصاحل طلبتها وفئات
اجملتمع األخرى اليت ختدمها اجلامعة.
 - 2هل يشمل اجمللس اإلداري األعلى للجامعة أعضاء ميثلون خربات متنوعة ما يكفل توافر مدى واسع من املعارف
واخلربات الضرورية لتوجيه السياسات التعليمية للجامعة.
 - 3هل يكون أعضاء اجمللس اإلداري األعلى للجامعة على دراية كافية مبهام اجلامعة وأنشطتها ،وباحتياجات الفئات
االجتماعية اليت ختدمها اجلامعة.
 - 4هل يتم تزويد أعضاء اجمللس اإلداري األعلى للجامعة اجلدد بكل املعلومات اليت حيتاجونها من أجل التعرف على
اجلامعة  ،وعلى دور اجمللس اإلداري األعلى للجامعة ذاته ،وأسلوب العمل فيه.
 - 5هل يقوم اجمللس اإلداري األعلى للجامعة مبراجعة رسالة اجلامعة ،وغاياتها ،وأهدافها مراجعة دورية من خالل عمليات
تعطي مجيع شرائح اجملتمع فرصة اإلسهام بوجهات نظرهم.
 - 6هل يقوم اجمللس اإلداري األعلى للجامعة مبا يلزم لضمان أن تنعكس رسالة اجلامعة ،وغاياتها ،وأهدافها يف اخلطط
التفصيلية للجامعة وأنشطتها األساسية.
 - 7هل يقوم اجمللس اإلداري األعلى للجامعة مبراقبة إمجالي العمليات اليت تتم داخل اجلامعة ويتحمل املسؤولية عنها .ومع
أن اجمللس اإلداري األعلى له السلطة يف اختاذ القرارات النهائية إال أنه  -يف احلاالت اليت توجد حوهلا تساؤالت عن
الشؤون األكادميية  -ينبغي أن يرجع اجمللس إىل اجملالس أو اجلهات األكادميية املعنية يف اجلامعة لالستئناس برأيها
قبل اختاذ أية قرارات أو إجراء تغيريات جذرية بشأنها.
 - 8هل يقوم اجمللس اإلداري األعلى للجامعة بتكوين جلان فرعية للنظر  -بدقة  -يف القضايا الرئيسة اليت تقع ضمن
اختصاصات اجمللس ،مثل :املوافقة على مشروع امليزانية ،وإقرار اللوائح الداخلية للجامعة ،وما يتعلق بالسياسات
العامة اليت تقع حتت اختصاصات اجمللس (وينبغي أن تتضمن هذه اللجان بعض أعضاء اجمللس اإلداري األعلى
للجامعة ،وكبار املوظفني ،وأعضاء هيئة التدريس ،وأعضاء من خارج اجلامعة حسبما تفتضيه احلال(.

 - 9هل حتدد مسؤوليات اجمللس اإلداري األعلى للجامعة حتديداَ جيعل مجيع األدوار أو الوظائف واملسؤوليات اليت تقع
على عاتقه واضحة ،وفيها متييز بني املسؤوليات ،ويتم االلتزام بها على مستوى تناوهلا وتطبيقها .وتشمل هذه األدوار
واملسؤوليات أمور السياسات العامة واملساءلة على مستوى اجلامعة واإلدارة العليا التنفيذية للجامعة وآليات صناعة
القرار األكادميي املرتبطة بتطوير الربامج العلمية.
 - 10هل تُحدد مسؤوليات جملس األمناء واملالك ملؤسسات التعليم العالي األهلية حتديداَ واضحاَ.
 - 11هل يعمل أعضاء اجمللس اإلداري األعلى للجامعة إذا كانوا  -يف الوقت نفسه-أعضاء هيئة تدريس أو موظفني يف
اجلامعة مبا حيقق مصلحة اجلامعة كافة ،وليس بصفتهم ممثلني ملصاحل اجلهات اليت ينتمون إليها يف اجلامعة.
 - 12هل يُراجع اجمللس اإلداري األعلى للجامعة) جملس اجلامعة ،أو جملس األمناء( مدى جودة أدائه مراجعة دورية ،وأن
يعمل  -باستمرار -على تطوير وتطبيق خطط لتحسني طريقة عمله.
 - 2القيادة :
جيب على القيادات اإلدارية يف اجلامعة أن تقوم بدورها يف قيادة اجلامعة قيادةً فاعلة ومسؤولة حتقق هلا التطوير والتحسني.
اسئلة على املعيار:
 - 1هل تُحدد مسؤوليات القيادات اإلدارية حتديداً واضحاً يف توصيفات املهام الوظيفية.
 - 2هل تقوم القيادات اإلدارية بتصور أو توقع القضايا والفرص احملتملة وتتخذ املبادرات املناسبة هلا.
 - 3أن تضمن القيادات اإلدارية أن اإلجراءات املطلوبة اليت تقع يف جمال مسؤولياتها تُنجز بفاعلية ،ويف الوقت املناسب.
 - 4هل تشمل مستوياتُ اإلشراف واملوافقة للشؤون األكادميية اليت يتوالها كبار املسؤولني يف اإلدارة العليا أو اللجان
األكادميية اليت تشكل هلذا الغرض مراقبة اجلودة واملوافقة على التغيريات األساسية .ومع االحتفاظ بالسلطة
للمجلس اإلداري األعلى للجامعة باختاذ القرارات النهائية وفقاً لألنظمة القائمة ،إال أنه ينبغي أن يفوض اجمللس
بعض الصالحيات املتعلقة بإقرار الكتب الدراسية وقوائم املراجع وتعديل إسرتاتيجيات التعلم املخطط هلا وتفاصيل
مهام تقويم حتصيل الطلبة وحتديث حمتويات املقررات إىل مستويات مناسبة داخل اجلامعة .وللمجلس أن ميتنع عن
تفويض بعض أو كل هذه الصالحيات يف ختصصات معينة وفقاً ملا يراه مناسباَ
 - 5هل تشجع القيادات اإلدارية على العمل بروح الفريق ،والتعاون بني العاملني؛ من أجل حتقيق غايات اجلامعة
وأهدافها؛ اليت تقع يف حدود مسؤولياتهم.
 - 6هل تعمل القيادات اإلدارية  -يف مجيع املستويات  -يف اجلامعة بالتعاون مع زمالء العمل يف الوحدات األخرى يف
اجلامعة لضمان فاعلية كافة الوظائف يف اجلامعة كلها.
 - 7هل تتحمل القياداتُ اإلدارية  -يف مجيع املستويات -املسؤولية عن جودة األنشطة وفاعليتها واملهام اليت تدخل ضمن
مسؤولياتها ،بغض النظر عما إذا كانت هذه األنشطة أو املهام تنفذ بواسطتها أو بواسطة آخرين يعملون حتت
مسؤوليتها.
 - 8هل تتم عملية التفويض بصورة مالئمة يف إطار واضح حيدد املرجعية ونظام املساءلة املستخدم ،وذلك عندما يتم
تفويض املسؤوليات إىل أفراد آخرين.
 - 9هل تكون التفويضات حمددة رمسياً يف وثائق موقعة وتصف  -بوضوح -حدود املسؤوليات املفوضة ،ومسؤوليات
تقديم التقارير عن القرارات اليت تتخذ.

 - 10هل تكون لدى اجلامعة أنظمة ولوائح حتكم مسألة تفويض السلطة باجلامعة موافق عليها من قِبل سلطة عليا
للجامعة .وينبغي أن تبني هذه األنظمة املها م الرئيسة اليت ال ميكن تفويضها ،وأن تُوضِح أن تفويض السلطة إىل
شخص آخر أو منظمة أخرى ال يلغي مسؤولية الشخص الذي منح ذلك التفويض يف حتمل التبعات املرتتبة على
القرارات املتخذة بناء على ذلك التفويض.
 - 11هل تؤدي القياداتُ اإلدارية دورها القيادي ،وتشجع املبادرات من جانب املرؤوسني ،وتكافئ عليها ،يف إطار
سياسات وإجراءات واضحة وحمددة.
 - 12هل توظف التغذية الراجعة حول آراء املرؤوسني بصورة منتظمة وبناءة تسهم يف عملية التطوير الشخصي واملهين هلم.
 - 13هل يتحقق كبار القيادات اإلدارية من أن ما يُقدم للمجلس اإلداري األعلى للجامعة موثق وحيدد حتديد اً واضح اً
القضايا والسياسات اليت تتطلب إصدار قرارات بشأنها ،وما يرتتب على بدائلها.
 - 3عمليات التخطيط:
جيب أن تدار عمليات التخطيط بفعالية؛ لتحقيق رسالة اجلامعة وأهدافها ،من خالل عمل مجاعي عرب اجلامعة .وجيب أن
جتمع عملية التخطيط بني التخطيط اإلسرتاتيجي واملرونة اليت تسمح بالتكيف مع النتائج املتحققة والظروف املتغرية.
اسئلة على املعيار:
 - 1هل توضع خطة إسرتاتيجية شاملة للجامعة كلها ،تقدم إطار ختطيطٍ لكافة أقسامها.
 - 2هل يتميز التخطيط بكونه إسرتاتيجياً ،ويتضمن أولويات للتطوير ،وتسلسالً مناسبا لكل عمل جيب القيام به؛
من أجل احلصول على أفضل النتائج ،سواءً كان على املدى القريب أو البعيد.
 - 3هل تضع اخلطط يف االعتبار  -بشكل كامل وواقعي -العوامل البيئية الداخلية واخلارجية اليت تؤثر على تطوير
اجلامعة.
 - 4هل تسمح عمليات التخطيط مبشاركة ذوي العالقة املباشرة) املستفيدين (يف خمتلف وحدات اجلامعة ،وبتبادل
اآلراء معهم مبستويات مناسبة.
 - 5هل يتم إعالم كل من يعنيهم األمر خبطط اجلامعة بشكل جيد ،وتوضيح آثار هذه اخلطط ،وما تتطلبه من
خمتلف اجلهات ذات العالقة باجلامعة التعليمية.
 - 6هل تتم مراقبة تطبيق اخلطيط ،مع التأكد من مدى حتقق األهداف القريبة املدى واملتوسطة املدى ،وأن يتم تقويم
النتائج.
 - 7هل تراجع اخلطط وتُطوَّر وتعدل مع اختاذ القرارات التصحيحية حسبما يتطلب األمر؛ استجابة للتطورات اليت
حتدث عند التنفيذ ،واستجابةً لنتائج التقويم البناء ،أو للظروف املتغرية.
 - 8هل تُربط اخلطط  -بصورة مباشرة -بأنظمة إدارة املعلومات اليت تقدم تغذية راجعة منتظمة لكل من األعمال
الروتينية) االعتيادية (املستمرة ،وملستوى التقدم يف تنفيذ املبادرات اإلسرتاتيجية ،من خالل مؤشرات األداء الرئيسة
وغريها من البيانات ،حسب الضرورة.
 - 9هل تشكل عمليات تقدير املخاطر وإدارتها مكوناً أساسياً يف إسرتاجتيات التخطيط ،وتوضع اآلليات املناسبة
لتقدير املخاطر والتقليل من آثارها يف حالة حدوثها.
 - 10هل يشكل التخطيط اإلسرتاتيجي جزءًا من عمليات وضع مشروع امليزانية السنوية ،الطويلة املدى ،مبا يسمح
بإجراء التعديالت املناسبة على املدى املتوسط كلما دعت احلاجة إليها.

 - 4العالقة بني شطري الطالب والطالبات:
يف املؤسسات التعليمية اليت حتوي شطراً للطالب وشطراً للطالبات ،جيب أن يشرتك قادة العمل يف اجلانبني يف السُلطة
املؤسسية ،وجيب أن يشرتكوا  -بصورة كاملة -يف التخطيط اإلسرتاتيجي ويف صنع القرارات ويف اإلدارة العليا للجامعة يف
جو من التواصل الفعال واملستمر بني الشطرين .وجيب أن يضمن التخطيط اإلسرتاتيجي التوزيع العادل للموارد
واملرافق للوفاء مبتطلبات تقديم الربامج التعليمية واألحباث العلمية واخلدمات املرتبطة بكل شطر منهما .وجيب أن تهتم
عمليات تقويم اجلودة باألداء يف كل من شطري الطالب والطالبات ويف اجلامعة كلها كذلك.
اسئلة على املعيار:
 - 1هل يتم متثيل شطري الطالب والطالبات  -بصورة متكافئة -يف عضوية اللجان واجملالس ذات العالقة،
ويشرتكون مجيعاً مشاركةً تامةً يف صنع القراراتِ من خالل إجراءات تتوافق مع أنظمة جملس التعليم العالي
ولوائحه.
 - 2هل يوجد تواصل فعَّال بني أعضاء اللجان واجملالس املختلفة يف أقسام الطالب والطالبات ،ويشرتك مجيع األفراد
من النساء والرجال ،الذين يقومون بأعمال متشابهة يف األقسام املختلفة ،اشرتاكاً كامالً يف التخطيط،
والتقويم ،وصنع القرارات.
 - 3هل تقود عمليات التخطيط وآليات تقويم األداء إىل مستويات) معايري (متماثلة لدى أقسام الطالب والطالبات ،ويف
الوقت نفسه تأخذ يف احلسبان االحتياجات املختلفة لكل منهما.
 - 4هل تُظهر مؤشرات اجلودة وعمليات التقويم والتقارير النتائ ج اخلاصة بكل من أقسام الطالب والطالبات ،مع
توضيح أوجه التشابه واالختالف ،باإلضافة إىل مستوى األداء بشكل عام.
- 5النزاهة:
جيب على اجلامعة أن تلتزم باملستويات األخالقية العالية واالستقامة والنزاهة ويشمل ذلك جتنب تضارب املصاحل يف
التدريس ،والبحث العلمي ،واألعمال اخلدمية .وجيب أن تتخذ التدابري الالزمة لضمان االلتزام بهذه املستويات األخالقية
من قبل العاملني يف اجلامعة والطلبة املنتمني هلا .وجيب االلتزام بهذه املستويات األخالقية يف مجيع أشكال تعامل اجلامعة
مع الطلبة ،وأعضاء هيئة التدريس ،وغريهم من املوظفني .وجيب أن تلتزم اجلامعة بهذه املستويات األخالقية يف عالقاتها مع
اجلهات اخلارجية ،ويشمل ذلك املؤسسات احلكومية وغري احلكومية.
اسئلة على املعيار:
 - 1هل تضع اجلامعة قواعد للممارسات األخالقية والسلوك املسؤول تتطلب من أعضاء هيئة التدريس ،وغريهم من
املوظفني والطلبة ومجيع اللجان والتنظيمات ،االلتزام مبستويات عالية من املمارسات السلوكية واألخالقية،
وجتنب االنتحال عند إجراء البحوث ونشرها ،ويف جمال التدريس والتقويم ،وتقويم األداء ،وعند القيام باألنشطة
اإلدارية واخلدمية.
 - 2هل تقوم اجلامعة مبراجعة سياساتها وإجراءاتها بانتظام ،وأن تقوم بتعديلها كلما دعت احلاجة إىل ذلك ،مبا
يضمن استمرار االلتزام مبستويات) معايري (عالية من السلوك األخالقي.
 - 3هل تقدم اجلامعة نفسها بصورة صادقة ودقيقة إىل اجلهات الداخلية ،واهليئات اخلارجية ،وإىل عامة اجلمهور .
)جيب أن تكون املواد اإلعالنية والرتوجيية – دائماَ -

صادقة ،وتقدم معلومات كاملة ،وتتجنب أي تشويه للحقيقة بصورة مباشرة أو غري مباشرة ،وتتجنب  -أيضاً -أية مزاعم
مبالغ فيها أو مالحظات سلبية عن مؤسسات أخرى(.
 - 4هل تكون لدى اجلامعة أنظمة وإجراءات تسمح باإلعالن عن أي مصاحل مالية ،وبتجنب تضارب املصاحل ،ويتم
التقيد بها باستمرار ،وتطبق هذه األنظمة على اجمللس اإلداري األعلى للجامعة وعلى مجيع اللجان واجلهات
الصانعة للقرار يف اجلامعة.
 - 5هل تُوثق مجيع ممارسات التعيني ،والتأديب ،والفصل من اخلدمة ،توثيقاً دقيقاً ،وتنفذ بطريقة تضمن املعاملة
العادلة للجميع من السعوديني وغري السعوديني من أعضاء هيئة التدريس وغريهم من املوظفني اآلخرين ،سواء
كانوا معينني بدوام كامل أوجزئي.
- 6السياسات واللوائح التنظيمية:
جيب أن تكون لدى اجلامعة جمموعة شاملة من السياسيات واللوائح التنظيمية وتكون متاحة بشكل واسع ،تُحدِد بوضوح
نطاق الصالحيات وإجراءات العمل للجان الرئيسة أو الدائمة ،وللوحدات اإلدارية ،وللوظائف القيادية يف اجلامعة.
اسئلة على املعيار:
 - 1هل تقوم اجلامعة بتوفري دليل للسياسات واإلجراءات توضح فيه األنظمة واإلجراءات الداخلية الالزمة للتعامل مع
مجيع جماالت األنشطة األساسية داخل اجلامعة.
 - 2هل يتم وضع نطاق الصالحيات أو املسؤوليات للجان الرئيسة أو الدائمة وللوظائف اإلدارية واألكادميية داخل
اجلامعة التعليمية ،وأن يكون ذلك منصوصاً عليه يف دليل السياسات واإلجراءات.
 - 3هل تكون أدلة السياسات واللوائح التنظيمية والوثائق ذات العالقة حمفوظية يف أماكن يسهل الوصول إليها ،ومتاحة
جلميع أعضاء هيئة التدريس واملوظفني والطلبة الذين تهمهم هذه األدلة ،ويشمل ذلك أعضاء هيئة التدريس واملوظفني
اجلدد ،وأعضاء اللجان املختلفة.
 - 4هل تُحدَّد مسؤوليات الطلبة ،وقواعد السلوك اخلاصة بهم ،واألنظمة اليت تؤثر على تصرفاتهم وأفعاهلم ،و تُعلن
للطلبة قبل بداية دراستهم يف اجلامعة التعليمية ،وبانتظام بعد ذلك.
 - 5هل تلتزم اجلامعة بربنامج منتظم للمراجعة ،تتم -من خالله -مراجعة مجيع السياسات واللوائح التنظيمية ونطاق
الصالحيات واملسؤوليات مراجعة دورية.
- 7بيئة العمل:
جيب أن تطبق اجلامعة أنظمة تعزز إجيابية بيئة العمل) تعرف بيئة العمل اإلجيابية بأنها البيئة اليت توفر للعاملني اإلحساس
باملشاركة يف صناعة القرار وبالقدرة على طرح املبادرات وحتقيق الطموح املهين والقناعة بتقدير اجلامعة لإلسهامات
واملبادرات(.
اسئلة على املعيار:
 - 1هل حيرص كبار املسؤولني يف اإلدارة العليا يف اجلامعة على خلق بيئة عمل إجيابية واحملافظة عليها ،وعلى تبين
اإلسرتاتيجيات املناسبة ونشرها يف مجيع أحناء اجلامعة لتحقيق هذا اهلدف.

 - 2هل حترص اإلدارة على احلصول على آراء أعضاء هيئة التدريس ،وغريهم من املوظفني يف اجلامعة ،حول املبادرات
الرئيسة ،وأن تقوم بإبالغهم بالطريقة اليت تتم بها دراسة هذه اآلراء وما تنتهي إليه بشأنها.
 - 3هل تلقى اإلجنازاتُ واإلسهامات املهمة للجامعة أو للمجتمع من قِبل هيئة التدريس واملوظفني أو الطلبة ،التقدير
واالعرتاف املناسبني.
 - 4هل يتم إشعار هيئة التدريس واملوظفني باجلامعة بانتظام باملواضيع ،واخلطط ،والتطورات اليت حتدث يف اجلامعة،
إما عن طريق النشرات اإلخبارية ،أو التعميمات الداخلية ،أو عن طريق االتصاالت اإللكرتونية.
 - 5هل يتم تكليف أحد املسؤولني الكبار يف اإلدارة العليا للجامعة ،أو إحدى وحداتها املركزية ،مبسؤولية إجراء
استطالعات رأي دورية للمواضيع اليت تتعلق باملناخ التنظيمي ،تتضمن أمور اً ،مثل  :مدى الرضا الوظيفي ،والثقة
بالتطوير املستقبلي ،والشعور باملشاركة يف التخطيط والتطوير.
األدلة ومؤشرات األداء:
ميكن احلصول على األدلة والرباهني اخلاصة جبودة السُّلطات واإلدارة من خالل معرفة نطاق صالحيات جملس اجلامعة و
اللجان الرئيسة أو الدائمة يف اجلامعة  ،باإلضافة إىل استعراض عينات من الوثائق املرتبطة بالقرارات الصادرة عن هذه
اجلهات .وجيب أن تتوافر أدلة وبراهني واضحة تُبني أن جملس اجلامعة قد أجرى تقومياً ملدى فاعليته ،واختذ اإلجراء
املناسب لتحسني أدائه .وجيب أن تتوافر األدلة والرباهني الالزمة لتقويم جودة اإلدارة ،ويشمل ذلك تقوميات األداء ونتائج
االستطالعات.
أما ما خيص األدلة والرباهني) اخلاصة جبودة السياسات ،واألنظمة ،والتحليالت اخلاصة بتقويم املخاطر ،أو تقارير املتابعة
املرتبطة بالشركات ،والكيانات التابعة للجامعة ( فيمكن احلصول عليها من خالل فحص الوثائق ذات العالقة،
واملداوالت مع هيئة التدريس ،وغريهم من املوظفني الذين يُتوقع أن يكونوا على اطالع مبحتوى هذه الوثائق .
تقويم جودة املناخ التنظيمي للجامعة من خالل نتائج االستطالعات ،والنقاش مع أعضاء هيئة التدريس ،واملوظفني ،والطلبة
املنتمني للجامعة.
نشر السلوكيات األخالقية املتوقعة ،واملعلوماتِ اليت وضعت على املواقع اإللكرتونية ،واإلعالناتِ ،ومستوى الوعي بهذه
املتطلبات لدى األساتذة واملوظفني والطلبة كما توضحه املقابالت واستطالعات الرأي.

